


Izrael – Rynek dla eksportera



Populacja: 8,7 mln. (ok. 6,5 mln. Żydów; 1,8 mln Arabów)  

PKB w mld USD – 350,6

PKB per capita w tys. USD – 38,4 (w Polsce: 27,2)

Tempo wzrostu PKB w % - 3,3

Stopa inflacji CPI w % - 0,2

Wartośc BIZ w mld USD – 19

Państwo Izrael – fakty i liczby



 Tzw. „gospodarka wyspy” związana
z wyzwaniami geopolitycznymi

 Dolina Krzemowa Bliskiego Wschodu
– silny rozwój w sektorach innowacyjności i
wysokich technologii

 W 2017 roku handel odpowiadał za 58% PKB

 Ubogie zasoby surowców naturalnych związane
z koniecznością importu

Izrael – podstawowe dane rynkowe



 Przewaga importu 
surowców i 
półproduktów

 Dobra konsumpcyjne o 
wartości ok. 13 mld. $

Struktura importu Izraela w 2016 r.



 USA największym 
eksporterem

 Dominacja 
eksporterów z EU 
przyczyniła się do 
uznania 
europejskich 
standardów 
technicznych w 
Izraelu

Struktura importu Izraela w 2016 r.



 Dominacja żywności i 
surowców

 Statystyka nie ujmuje 
produktów 
eksportowanych via inne 
kraje EU

Polskie produkty w Izraelu w 2016 r.



 Zapotrzebowanie na polską żywność (zwłaszcza na wołowinę )

 Rozwijająca się współpraca gospodarcza

 Intensywny rozwój sektora IT i nowych technologii

 Wysoko rozwinięta i stabilna gospodarka

 Coraz większe zainteresowanie polskim rynkiem ze strony izraelskich inwestorów

Szanse dla eksporterów



Ryzyka
polityczne

Wysoka 
konkurencja na 
lokalnym rynku

Wąska
dywersyfikacja
gospodarcza

Bariery 
pozataryfowe

Wyzwania rynkowe



W Izraelu wydatki na badania i rozwój 4,2 proc. PKB. (w Polsce to ok. 1 proc. 
PKB)

10 proc. pracowników Izraela działa w sektorze hi-tech, skąd pochodzi 15 
proc. PKB.

14 proc. jakie stanowią izraelskie innowacyjne firmy informatyczne generuje 
już 50 proc. eksportu tego kraju

Trend: cyberbezpieczeństwo - Izrael odpowiada za około 15 proc. globalnych 
inwestycji w tego typu technologie.

Branże - IT



Obecnie w Izraelu 
zatrudnionych jest 270 

tys. programistów

Wg Israel Innovation
Authority przed 2027 r. 

zapotrzebowanie na 
500 tys.

Niedobór programistów 
– perspektywa 

współpracy na linii 
Polska – Izrael 
outsourcing

Perspektywy współpracy



Intensywny rozwój gospodarki Izraela w oparciu o start-upy - to najszybciej rozwijająca się gałąź 
gospodarki;

Rządowy program wsparcia dla start-upów Yozma – rozwijany od lat 90. Dzięki niemu w latach 1990–
2000 liczba izraelskich start-upów wzrosła dziesięciokrotnie, liczba inwestorów venture capital
wyniosła ponad 100, natomiast zainwestowane przez nie fundusze wzrosły trzydziestokrotnie;

W Izraelu obecnie ponad 5 tys. start-upów, podczas gdy w Polsce (czterokrotnie większej pod 
względem liczby ludności) jest ich ok. 2,5 tys.

Ogromne zagęszczenie start-upów - jeden przypada na 2 tys. osób; „The Economist”:  W Izraelu 
co roku powstaje około 1 000 nowych start-upów;

Dostęp do finansowania i sieci akceleracyjnych w Izraelu i w USA

Start-upy



Światowe Forum Ekonomiczne (WEF): Izrael z powodu 
rosnącego braku specjalistów IT spadł w rankingu krajów 

stawiających na start-upy o 6 miejsc w ciągu 3 lat.

Od 2015 roku kilkanaście inicjatyw mających wspierać 
przedsiębiorczość młodych ludzi z sektora innowacyjnych 

technologii. 

W start-upy w Izraelu inwestują m.in.: Microsoft Ventures 
Accelerator, The Junction, UpWest Labs, Elevator, NFX 

Guild, IBM Alpha Zone.

Zapotrzebowanie 



Porozumienie zawarte przez rząd Polski i Izraela w listopadzie 2016 roku dotyczące współpracy w obszarze 
start upów.

Startup Nation Central – jedna z najbardziej rozpoznawalnych organizacji na świecie wspierających 
rozwój startupów – pilotażowy program w Polsce

Startup Nation, Creators Ideation i BGK: pilotażowy program dla startupów 

15 młodych firm z Izraela i Polski będzie przez dziewięć miesięcy w obu krajach spotykać się z mentorami, 
potencjalnymi inwestorami oraz korporacjami zainteresowanymi rozwijanymi przez nie innowacjami.

Polsko-Izraelski Program Koinnowacji - (październik 2018 r.) dla polskich i izraelskich firm -
przystąpiły: Asseco i Tauron

Współpraca Polska - Izrael



 Największy udział w eksporcie z Polski do Izraela mają gotowe 

artykuły spożywcze - 17,8 proc. 

 W Izraelu działa około 1700 firm zajmujących się produkcją 
żywności (część z nich zajmuje się także importem) oraz 

kilkuset importerów sprowadzających żywność, napoje 
oraz surowce i półprodukty do ich wytwarzania.

 Znacząca część (44%) produkcji żywności w Izraelu skupiona 
jest w rękach pięciu potentatów - największy Strauss.

 Na detalicznym rynku żywności dominującą rolę odgrywają 

wielkie sieci sprzedaży (super- i hipermarkety: Shufersal, 
Mega-Blue Square Coop.

 Zapotrzebowanie na produkty spożywcze, takie jak: mięso 
wołowe, mrożone warzywa i owoce, napoje i słodycze. 

Sektor spożywczy



 LPP – otwarcie sklepu marki Reserved
w centrum handlowym Ayalon Mall w Ramat
Gan niedaleko Tel Awiwu - ponad 700 metrów 
kwadratowych.

 2019 rok: otwarcie pięciu nowych salonów 
Reserved m.in. w Jerozolimie oraz w centrum 
handlowym Givatyim w Tel Awiwie.

 Do 2023 roku: 18 sklepów w Izraelu. 

 Przychody osiągane z 1 metra kwadratowego 
są trzykrotnie wyższe niż średnia dla tej 
marki.

 Akcja marketingowa - na pierwszych 200 osób, 
które zrobiły zakupy za 200 nowych szekli, 
czekały bezpłatne bilety do Europy.

Branża lifestylowa

Źródło: LPP/ materiały prasowe



Model 
bezpośredni

Model 
pośredni

Franczyza Licencja

Strategie wejścia na rynek



Model  Pośredni

Model pośredni:

Producent, 

Pośrednik

• Ustawa Commercial Agents Law z 2012

Finalny nabywca.

Umowa z lokalnym 
agentem powinna 

zawierać:

Zakres działań promocyjnych agenta

Wielkość sprzedaży

Kwestie wyłączności

Czas trwania

Kwotę kompensacyjną w przypadku 
zerwania kontraktu



 Silna pozycja zagranicznych platform e-commerce na rynku

 71,4% dostępność intenetu

 60% populacji jest aktywnymi użytkownikami social media

 Powszechna znajomość j. angielskiego

 Zasoby elektroniczne obciążane są 17% podatkiem VAT

 Zakupy fizyczne o wartości poniżej 500 $ zwolnione są z 
VATu

 86% zakupów przez urządzenia stacjonarne

E commerce



Uwarunkowanie 
demograficzne

Zdefiniowanie
potencjalnego

klienta

Działania marketingowe B2B i B2C



Kultura biznesowa 

Dominujące 
zachodnie wzorce 

kulturowe

Istotna rola 
relacji 

personalnych

Kultura 
protransakcyjna



Polsko-Izraelskie Forum
ekonomiczne w Tel-Avivie, 
19-20 czerwca 2018 r.

Giełda gospodarcza Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego
między polskimi a izraelskimi
przedsiębiorcami, 21 
listopada 2018 r.

Współpraca gospodarcza



Dziękuję za uwagę 


